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WAT IBIZA VOOR MIJ BETEKENT

EVERYBODY 
NEEDS A LITTLE IBIZA 
IN THEIR LIFE

Ruim tien jaar geleden ging ik voor 
het eerst naar Ibiza. Ik verbleef in een 
fantastische villa met een groep sa-
mengestelde vrienden en kennissen.  
Vanaf moment één hing er een re-
laxte sfeer: op het eiland, bij de villa,  
eigenlijk overal waar we kwamen  
voelden we een extreem positieve 
vibe. 

Het gevoel van ‘alles mag en alles 
kan’, waarbij iedereen elkaar op 
een natuurlijke manier in zijn of haar 
waarde laat. Niemand heeft een 
mening over je klaar, iedereen is zo 
relaxt en ontspannen. Ibiza voelt voor 
mij als een tweede huis. 

Op mijn website Ibizagevoel.nl deel ik 
al jaren vele tips. Ondertussen is mijn 
website zo vol met informatie dat ik 
heb besloten een aantal tips in een 
e-book te bundelen. In dit e-book lees 
je mijn beste Ibiza tips over de leukste 
plaatsen en stranden, om jouw Ibiza 
vakantie onvergetelijk te maken! liefs, Patricia
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MUST VISIT PLACES

Hotspots
Yes, je gaat naar Ibiza! Alleen: waar moet je nou echt heen die eerste keer 
op het eiland? Ibiza heeft té veel leuke plekken om in 1 vakantie te bezoeken. 
Dus na die eerste keer Ibiza boek je gewoon een volgende vakantie naar 
dit heerlijke eiland. Als je de veelzijdigheid van Ibiza wil ontdekken, bezoek 

dan eens (één van) deze hotspots. 

USHUAIA

UITKIJKPUNT 
ES VEDRA

COTTON BEACH CLUB

ALMA BEACH

THE BOATHOUSE
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Voetjes van de vloer bij Ushuaïa 
Als je aan Ibiza denkt, dan denken 
de meeste mensen toch wel aan 
de bekende dj’s die hier in de clubs 
draaien. Er zijn veel gave clubs op het 
eiland. Bij de meeste clubs begint het 
echte feest pas om 1 uur in de nacht. 
Vind je dat te laat? Dan biedt Ushua-
ia Ibiza een uitkomst! De clubavon-
den hier vinden vaak eind van de 
dag plaats en gaan door tot onge-
veer 23 uur. Ook gaaf: dit is een open 
air club, dus je danst lekker buiten.

Fancy dining bij Cotton Beach Club 
Een keertje decadent lunchen of bor-
relen in een cocktailjurkje? Maak dan 
een reservering bij Cotton Beach 
Club in Cala Tarida. Hier kom je niet in 
je teenslippers, maar geniet je in stijl 
van een heerlijke cocktail, bubbels 
of witte wijn. Er staat hier veel verse 
vis op de kaart. De sashimi is wat mij 
betreft een grote aanrader! Ik vind 
het altijd gaaf om tijdens mijn verblijf 
op Ibiza minstens 1 keer lekker luxe te 
eten. Cotton Beach Club ziet er heel 
modern uit met veel witte meubels.

All year open Alma Beach Deze 
hotspot kun je het hele jaar door be-
zoeken: Alma Beach bij Port des Tor-
rent. Dit is een leuke boho beahclub 
waar je lekker kunt eten met je voe-
ten in het zand. De zon gaat pal voor 
je neus de zee in, dus geniet zeker 
van de sunset hier. De huisgemaak-
te sangria smaakt hier erg goed! 
Voor ons een vaste prik. Ook ideaal 
met kinderen; zij kunnen hier heerlijk 
in het zand spelen terwijl jij lekker kunt 
eten aan een tafeltje. In je slippers 
hier aanschuiven is geen probleem.

3
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1 Lunchen bij The Boathouse In het 
Oosten van het eiland vind je het ont-
spannen restaurant The Boathouse 
bij het strand Cala de Sant Vicent. 
Zodra je hierbinnen stapt zie je over-
al de gave maritieme sfeer: Hang-
matten, veel jute touwen en oude 
netten, stoere details, vintage meu-
bels, visnetten en vooral veel na-
tuurlijke materialen en kleuren. Hier 
heb je voor hele schappelijke prijzen 
lekkere gerechten. Je kunt er kleine 
hapjes met elkaar delen, een aan-
rader zijn de mini-hamburgertjes.

Uitkijkpunt Es Vedra Voor de Zuid-
West kust ligt een grote rots in het 
water, dit is Es Vedra. Er gaan vele 
verhalen over Es Vedra rond. Som-
migen zeggen dat ze de magneti-
sche krachten kunnen voelen.  Een 
indrukwekkende rots die echt bij Ibi-
za hoort. Wil je een gave foto ma-
ken met als achtergrond Es Vedra? 
Maak dan een wandeling naar het 
uitkijkpunt van Es Vedra. Zorg dat je 
je wandelschoenen aantrekt en rijd 
richting Cala d’hort. Volg de bordjes 
“Torre des Savinar’ om te parkeren. 

4 5

Let er wel op dat je geen 
waardevolle spullen in de 
auto laat liggen. Vanaf het 

parkeerterrein is het ongeveer 
een kwartier lopen naar het 

uitkijkpunt
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Stadjes 
die je echt 
gezien wilt 
hebben.

echt Ibiza Stad

De bekendste plaats van het eiland is 
Ibiza-stad (ook wel Eivissa genoemd in 
het Catalaans). Dit is de hoofdstad van 
het eiland. Het is geen grote stad zoals je 
die kent uit Nederland, maar het is zeker 
een bruisende stad met veel sfeervolle 
straatjes en huizen en uitzicht over zee. 

Ibiza stad kun je opdelen in verschillende 
gedeeltes die allemaal ook een totaal 
andere sfeer hebben. 

Dalt Villa
Mijn favoriete gedeelte in Ibiza stad 
is Dalt Villa. Dit is de oude binnenstad 
(het historisch centrum) van Ibiza-stad, 
omringd met stadsmuren.

De haven 
Het toeristische en drukke gedeelte van 
Ibiza stad – met name in de avond- is 
de haven van Ibiza. Hier liggen in het 
hoogseizoen diverse grote luxe jachten. 
Je kijkt dan je ogen uit. Je vindt hier 
vele restaurants en barretjes, Aan de 
andere kant van de haven vind je Marina 

Botafoch, hier liggen vele boten en vind 
je vele (vis)restaurants. Ook vind je in dit 
gebied de Pacha.

Pleinen
In Ibiza stad heb je diverse gezellige 
pleinen tussen de haven en Dalt Villa in 
waar je makkelijk wat uren kunt opvullen 
met shoppen, lunchen en mensen kijken. 
Het bekendste plein in ibiza stad is de 
Vara del Ray, dit plein is autovrij en hier 
vind je diverse restaurants en winkels. Een 
ander bekend en gezellig plein is Placa 
del Parc. Een grote aanrader om hier een 
keer een drankje te doen. 

Stranden
Er zijn een aantal stranden dichtbij Ibiza 
stad: Figueretas, Talamanca en Playa 
d’en Bossa. Figueretas ligt aan Ibiza stad, 
je kunt vanaf de stad hier lopend naar 
toe. Playa d’en Bossa - bekend om alle 
clubs - ligt, aan de zuidkant van de stad. 
Talamanca is een mooi zandstrand en 
ligt aan de noordkant van de stad. 
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PLAYA d’En BOSSA & figueretas

Playa D’en Bossa
Niet ver van Ibiza stad ligt Playa d’en Bossa, 
aan de zuidkant van de stad. Hoewel Playa 
d’en Bossa een groot strand heeft wordt 
het totale sfeerplaatje in het hoogseizoen 
wel bepaald door alle feestgangers 
die hier verblijven. Op sommige stukken 
in Playa d’en Bossa gaat – vooral in de 
maanden juni tot en met augustus - het 
feest voor de jongeren non stop door. 

Wanneer je in het voor- of naseizoen 
naar Playa den Bossa gaat heb je hier 
gelukkig geen (of weinig) last van. Er zitten 
namelijk een aantal fijne beachclubs op 
het strand zoals Tanit Beach en Nassau 
Beach Club. Daarnaast een groot 
pluspunt: je vindt hier de club Ushuaïa. 
Als ik 1 club zou moeten aanraden die 
je gezien moet hebben, dan is het wel 
Ushuaïa Beachclub. Hier draaien bekende 
en grote dj’s zoals Martin Garrix en Armin 
van Buuren.

Figueretas
Figueretas hoort ook bij Ibiza stad. Dit 

strand is juist populair onder gezinnen 
omdat het zich niet midden in de grote 
drukte bevindt. Aan het strand ligt ook een 
klein speeltuintje voor de allerkleinsten.  
In Figueretas vind je ontzettend veel 
hotels; van heel luxe tot budget hostels. 
Als ik zonder kinderen naar Ibiza ga kies ik 
ook vaak een hotel uit bij Figueretas. Een 
hele goed uitvalsbasis om Ibiza stad te 
verkennen! Er verblijven hier dan ook veel 
stellen en vriendengroepjes in een van 
de vele fijne hotels die je hier hebt. 

Naast een ruim aanbod in hotels én een 
fijn strand, vind je hier vele restaurants aan 
de boulevard. De keuze is echt reuze! Mijn 
favoriet aan de boulevard is Little Ibiza, 
een schattige bar met heerlijke sangria 
en kleine hapjes. Figueretas is echt een 
gezellige plek om aan de boulevard op 
een terrasje te zitten. Eerst een borreltje 
drinken aan de boulevard, en daarna 
bijvoorbeeld uit eten in Ibiza stad. Vanaf 
Figueretas loop je in 20 minuten naar het 
centrum van Ibiza stad. Echt prima te 
doen dus! 
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SAN JOSE

San José ligt in het Zuid-Westen van 
Ibiza. Het is een sfeervol klein dorpje met 
een aantal voorzieningen. Je vindt hier 
een supermarkt, diverse restaurants en 
barretjes. 

Supermarkt
In San Jose vind je een redelijk grote 
supermarkt, de Vipermercado. Een prima 
winkel voor je dagelijkse boodschappen. 
Je vindt er veel verse groente en vers 
gebakken broodjes.

Bar Destino
Een bekende tapasbar van Ibiza. Erg sfeer-
vol!   Deze tapasbar is in het hoogseizien 
vaak druk bezet. Zorg dat je van te vo-
ren reserveert om een tafeltje te hebben.

Passion Cafe
De perfecte plek voor een ontbijtje in San 
Jose is bij het Passion Cafe. Hier kun je 
terecht voor een heerlijk healthy ontbijt 
of lunch. Ze maken er de lekkerste sapjes 
en smoothies.

Raco Verd
Deze plek behoort zeker tot onze 
favorieten! Elke dag vanaf 10 uur in de 
ochtend is Raco Verd geopend; ideaal om 
je dag te beginnen met een cappuccino. 
Je kunt er terecht voor heerlijke cocktails 
en tapas hapjes. Ze hebben een grote 
tuin waar je lekker beschut kunt zitten. 
Ook wordt er in de avond regelmatig live 
muziek gespeeld. Kinderen kunnen vrij 
rondlopen in de tuin. 

Overige horeca
Er zijn nog diverse andere barretjes en 
restaurants in San Jose. Vaak kun je hier 
tussen de locals een biertje drinken. 

Winkeltjes
Er zijn diverse kleine (kleding)winkeltjes in 
San José, verwacht hier niet te veel van 
en houd er rekening mee dat ze rond de 
siesta gesloten zijn. 

Verder: Er is ook een pinautomaat/bank 
in San José, altijd handig. 

SAN ANTonIO

In San Antonio vind je een kilometerslang 
strand, verwacht hier echter geen 
idyllisch plaatje. Je vindt hier (met name 
in het hoogseizoen) veel jongeren; dit 
is dan ook geen plek om aan te raden 
aan gezinnen. Het is een populaire plek 
voor Engelse toeristen (die graag wel 
een biertje of twee lusten.) De hotels en 
accommodaties zijn hier echter veel 
een stuk betaalbaarder dan op andere 
plekken op het eiland. Als je hier toch wil 
verblijven, check dan altijd even online 
reviews om te voorkomen dat je per 
ongeluk met je gezin in een party-hotel 
terecht komt. 

Boottripjes
Vanaf San Antonio vertrekken er diverse 
boottours. Je vindt in San Antonio bij de 
grote rotonde met het ei erop (Huevo 
de Colón) aan het strand diverse 
kantoortjes van tourorganisaties waar je 
hier informatie over kunt vinden.

Café del Mar & Café Mambo
De sunset strip is het wandelpad met 
strand langs de kust, waar de zon 

ondergaat. Dit is zeker een bezoekje 
waard! Als je een keer een legendarische 
plek in San Antonio wil bezoeken, ga dan 
een keer eind van de middag naar Café 
del Mar. Café del Mar bestaat al meer 
dan 25 jaar. Hier ga je naar toe om de 
zon te zien ondergaan onder het genot 
van een mojito en de beats van Café del 
Mar. Naast Café del Mar zit Café Mambo, 
ook een gave plek waar ook regelmatig 
dj’s staan te draaien. Als de zon eind 
van de dag verdwijnt begint iedereen te 
applaudisseren, bijzonder! Als je hier ook 
wat wil eten zorg dan dat je een tafel 
reserveert.

Clubs
In San Antonio vind je naast vele bars 
en restaurants ook een paar grote 
nachtclubs, zoals Es Paradis, Eden en O 
Beach Ibiza. 

Kids
In het centrum (dicht bij het strand) 
vind je een redelijke grote speeltuin voor 
kinderen. Hier kunnen ze zich wel even 
een uurtje vermaken. 
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sAnta GERTRUdiS

Santa Gertrudis ligt ongeveer in het 
midden van Ibiza. Het is een schattig 
dorpje met een goede sfeer. Het barst 
hier van de restaurants; waar je terecht 
kunt voor een goede borrel tot een 
healthy veganistische lunch. Voor ieder 
wat wils! Vanaf Santa Gertrudis ben 
je overal snel doordat het zo centraal 
gelegen is.

Santa Gertrudis behoort tot een van mijn 
favoriete dorpen. Het is een charmant 
dorpje waar je vooral heerlijk kunt eten 
en borrelen. Ben je met kleine kids op 
Ibiza? Dan vind je in dit dorpje een leuke 
speeltuin voor de allerkleinsten.

Bar Costa
Wil je de beste ham van Ibiza proeven? 
Breng dan een bezoekje aan Bar Costa. 
Een rode wijn kost hier slechts een paar 
euro, net als een biertje; betaalbaar 
dus! Het is geen plek waar je uren blijft 
zitten (niet zulke comfortabele stoelen), 
maar zeker wel een must-visit! Je vindt 
Bar Costa op het centrale plein voor het 
kerkje.

Wild Beets
Wil Beets heeft een “Raw, vegan and 
plant-based cuisine”. Een mega healthy 
hotspot waar je heerlijk kunt ontbijten, 
lunchen of een gezond sapje kunt 
drinken, Ze bereiden hier de gerechten 
met vele verse en seizoensgebonden 
ingrediënten. Bij slecht weer kun je binnen 
zitten en staat de open haard aan, maar 
ze hebben ook een terras voor alle 
zonnige dagen.

Musset Cafe
Deze plek is - sinds wij kinderen hebben 
- favoriet. Voor het Musset Cafe vind je 
namelijk een leuk speeltuintje. Binnen bij 
het Musset Cafe vind je ook nog een 
speehoek met speelgoed. Je kunt hier 
lekker ontbijten, lunchen of borrelen. 
Tevens staan er heerlijke taarten (zoals 
de carrot cake) op het menu en maken 
ze diverse verse sapjes klaar. 

In Santa Gertrudis heb je een kleine 
supermarkt en verder vind je hier leuke 
kleine boetiekjes, met name gericht op 
kleding en accessoires. Shop till you drop!
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SAN jUAN

Dit pittoreske dorpje vind je in het 
Noorden van het eiland. Het is hier een 
stuk rustiger dan de Westkant van het 
eiland. Geen feestende toeristen, maar 
wel hele fijne restaurants en mooie 
finca’s. Dit dorpje zou ik zeker op je to-
visit lijst zetten bij je bezoek aan Ibiza. In 
dit dorpje kun je nog – tussen de locals 
– in een barretje een goedkope koffie of 
biertje drinken. Het is een rustig dorpje 
met in het centrum een kleine kerk. Aan 
de straat bij deze kerk vind je de leukste 
hotspots.

The Giri Café
Favoriet in San Juan is voor ons met stip 
op 1: The Giri Café. Wat mij betreft 1 van 
de mooiste restaurants op het eiland. 
De naam café doet vermoeden dat 
dit een gewone bar is, maar het is echt 
veel meer dan dat! Het is de hotspot 
voor een healthy ontbijt, lunch of diner. 
Heerlijk en gezond de dag beginnen 
met een goddelijk ontbijt met een vers 
sapje of begin je de middag met de vers 
gemaakte sangria? De keuze aan lekkere 
drankjes en gerechten is zeer uitgebreid. 
Kids zijn hier ook zeker welkom. In de tuin 

kun achter het restaurant kun je echt zo 
fijn zitten, ook met kinderen. Zij kunnen hier 
lekker rondlopen.  

Gare du Nord
Vlak bij The Giri Café vind je het hotel Gare 
du Nord. Dit is een kleinschalig boutique 
hotel met tevens een fijn restaurant. Van 
buiten is dit hotel al een plaatje om te 
zien met de witte en groene kleuren. 
Super sfeervol en mooi ingericht. Leuk 
feitje: De eigenaren zijn Nederlands.

Stranden regio San Juan
Je kunt een bezoek aan dit dorpje 
goed combineren met een van de fijne 
stranden in het Noorden. Vanaf hier rijd je 
richting mijn favoriete stranden in deze 
regio: Benirras of Portinatx. 

Hippiemarkt San Juan
Elke zondag vindt hier tussen 10.00 en 15.00 
uur een kleine markt plaats. Dit is niet te 
vergelijken met de grote hippiemarkten 
Las Dalias en Punta Arabi. Deze markt is 
een stuk kleiner met meer tweedehands 
producten. Er is vaak livemuziek en er zijn 
veel zelfgemaakte producten te koop.

SANTA eulARIA

Santa Eularia is de op één na grootste 
stad van Ibiza en is gelegen aan de 
oostkant van Ibiza. De stad bestaat 
uit stranden, diverse promenades en 
een mooie jachthaven. Santa Eularia 
is een stuk rustiger dan Ibiza stad en is 
daarom ook zeer geschikt voor gezinnen 
met kinderen. Het is een leuk stadje met 
diverse winkels, bars en restaurants. 
Je vindt er eenvoudige barren tot luxe 
restaurants. 

Ontdek Santa Eularia
Parkeren kan in de buurt bij het Passion 
Café (aan de straatkant op het dichtbij 
gelegen parkeerterrein). Vanaf daar kun 
je langs de boulevard lopen richting de 
haven. Je loopt met deze route langs heel 
veel barretjes en restaurants en langs 
het strand. Als je de straten links in slaat 
kom je bij diverse winkels. Sla ook zeker 
het leuke pleintje en de boulevard in het 
centrum niet over: Ramblas (Passeig de 
s’alamera). Dit is een sfeervolle plek met 
leuke fonteintjes en er vindt af en toe een 
marktje plaats. 

CBbC Marina
Een avondje stijlvol dineren zonder kleine 

kinderen? Maak dan een reservering bij dit 
fancy restaurant in de haven van Santa 
Eularia. Tip: drink eerst een cocktail aan de 
zijkant van het restaurant aan het begin 
van de avond. Dan zie je de zon steeds 
verder de zee in zakken. Vervolgens kun 
je lekker dineren, waarbij er vaak een dj 
staat te draaien. Ze hebben bij CBbC 
Marina een Mediterrane kaart en werken 
met veel lokale producten

Passion Café
Net als in Ibiza stad en San Jos’e vind je 
hier ook aan het begin van de boulevard 
een Passion Café. Altijd fijn om de dag 
te beginnen met een gezond ontbijt en 
vers sapje. 

Hotels 
Deze stad staat niet bekend als plek 
waar veel feestgangers verblijven, dus 
de meeste hotels zijn vaak rustig. Twee 
hotels die eruit springen zijn het Ibizazen 
Boutique hotel en het hotel Sol Beach 
House. Ibizazen is een zeer sfeervol en 
kleinschalig hotel waarvan de eigenaren 
Nederlands zijn. Sol Beach House is een 
stuk groter maar heeft een fantastisch 
uitzicht op zee. Dit is een Adults Only hotel. 
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1. Cala d’Hort. 2. Cala Comte. 3. Cala Bassa. 4. Port d’Es Torrent. 
5. Cala Gracioneta. 6. CalaSaladeta. 7. Cala Benniras. 
8. Portinatx. 9. Cala Llenya. 10. S’ Estanyol. 11. Es Cavallet. 12. 
Las Salinas.

1. Sant Jose 2. San Antonio. 3. San Juan. 4. Santa Gertrudis. 
5. Santa Eulària. 6. Ibiza. 7. Figueretas. 8. Playa Den Bossa.
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Plaatsen
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On the map
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De leukste
stranden

Wist je dat Ibiza maar liefst meer dan 50 
zandstranden kent? Tja. Dat is dus best 
lastig kiezen! Ik heb daarom alvast een 
mooie selectie gemaakt. Dit zijn mijn 
favoriete stranden je je gezien moet 
hebben + mijn insight tips!
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Verblijf je in het Noorden of Oosten 
van Ibiza en ben je met je kids op 
vakantie? Zorg dan dat je Cala Llenya 
niet overslaat. Je vindt dit strand tussen 
Cala Boix en Es Canar.

De eerste keer dat we hier kwamen zag 
ik meteen: dit is een perfecte plek met 
jonge kinderen. Het water loopt namelijk 
heel geleidelijk af, een groot voordeel 
met kleine kinderen. Daarnaast kun je 
hier diverse waterfietsen en kano’s huren, 
een leuke activiteit dus.

De baai is hier echt prachtig met heel 
helder water. Om het strand heen staan 
rotsen met veel groen, zoals diverse 
pijnbomen. Nog een groot pluspunt: het 
is een breed strand dus altijd wel een 
plekje te vinden voor je handdoek. Ons 
bezoekje aan dit baaitje was precies in 
het weekend; daardoor waren er ook 
veel Spaanse families die hier kwamen 
ontspannen. Er hangt op dit strand echt 
een lekker relaxed sfeertje. Geen proppers 
of groepen feestgangers te vinden hier.

Food @ Cala Llenya
Bij het barretje op het strand kan je een 
simpele maar lekkere tosti of een ander 
lekker broodje scoren; op dit strand houd 
je het dus wel even uit! Je kunt hier niet 
uitgebreid lunchen, dus zelf nog wat 
drinken en lekkers meenemen zou ik hier 
wel aanraden.

Waarom hier naartoe?
Hier moet je heen omdat het kidsfriendly 
is en daarbij een ontzettend mooie baai! 
Daarnaast zijn de prijzen van de bar en 
de prijzen voor ligbedden ook heel goed 
te doen. Geen poespas of luxe, maar 
gewoon genieten van het mooie Ibiza. 
Schepjes, emmer mee en wat snacks 
voor de kids: dan houd jij het hier wel even 
uit! Zet hem op je lijstje voor je volgende 
Ibiza tripje.

CALA LLENYA

Pluspunt:
Ook geschikt voor

kinderen
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Twee kilometer ten noorden van San 
Antonio ligt de mooie baai Cala Salada. 
Parkeer je auto in het dennenbos op 
de kliffen en daal vervolgens de trap 
af naar deze rustige baai waar relatief 
veel locals komen.  Als je vanaf hier over 
de rotsen zo’n 200 meter verder klautert 
naar het noorden, kom je op het kleinere 
strandje Cala Saladeta. 

Hier zit Mr. Mojito z’n mixjes te shaken onder 
een parasol. Luister naar de beats van Bob 
Marley en koop voor 15 euro een emmer 
Mojito die naar meer smaakt. Verwacht 
hier geen huurbedjes, bediening en 
roodverbrande toeristen, maar met 
name een Spaanssprekend publiek. 
Klim aan het einde van de dag over het 
rotspad voor een onvergetelijk uitzicht 
over deze charmante baai. Hier kom je 
zeker terug, al is het maar voor die Mojito….. 

Food @ Cala Saladeta
Neem zelf wat te eten en drinken mee, er 
zijn op Cala Saladeta geen voorzieningen, 
en het is zonde om hier weg te moeten 
omdat je trek krijgt. Op het strandje ervoor 
(Cala Salada) is wel een restaurant, maar 
dit is redelijke sfeerloos. Dus stop een vers 
stokbrood met een lekker kaasje in je tas 
en een fles water. De mojito koop je op 
het strand...

Waarom hier naartoe?
Voor de  beste home-made mojitos, voor 
het echte relaxte Ibiza (hippie) gevoel en 
als je geen zin hebt in hip en decadent 
gedoe. 

Pluspunt:
Hier proef je de 

Ibiza sfeer

CALA SALADETA
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Ben je op zoek naar een locatie waar je 
lekker kunt zonnen, zwemmen en (heel 
veel) mensen kijken? En wil je op een van 
de beste locaties de zonsondergang 
bekijken? Breng dan zeker een bezoekje 
aan Cala Comte.. 

Food @ Cala Comte
Om te eten (of voor een heerlijke mojito) 
kun je terecht bij Sunset Ashram. Dit is 
een hele relaxte chill-out plek met een 
mediterraanse keuken.  Er staan lekkere 
salades, currys, quinoa en sushi op de 
kaart. Vanaf 25 euro heb je een goede 
wijn.  Zorg dat je een goede tafel hebt, 
want het uitzicht als de zon onder gaat 
is adembenemend! Ben je hier tijdens 
het hoogseizoen (eind mei - eind 
september)? Reserveer dan zeker een 
tafel voor het diner,  het zit elke avond vol.

Waarom hier naartoe?
De dag afsluiten met een mooie 
zonsondergang? Dan is Cala Comte een 
aanrader! 

Deze baai met helder water en een 
fraai uitzicht vind je aan de zuidwestkust, 
net iets voorbij Cala Bassa. Dit strand is 
geschikt voor iedereen, je ziet er dan ook 
heel divers publiek. Cala Comte is een 
populaire baai en kan erg druk worden 
tijdens het hoogseizoen met name aan 
het einde van de dag. In het hoogseizoen 
ligt het strand overdag soms bomvol.

Pluspunt:
Een van de mooiste 

sunset locaties

CALA CoMTE
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Cala Bassa is een populaire baai en is 
zowel geschikt voor stellen, groepen 
(vrienden) en gezinnen. Je vindt Cala 
Bassa in het zuidwesten van Ibiza, een 
stukje westelijker dan Sant Antonio. 

De zee wordt hier geleidelijk dieper en 
lijkt dankzij de heldere kleuren bijna op 
een zwembad! Het strand is 250 meter 
lang, maar desondanks lig je (in het 
hoogseizoen) wel dicht met je bedje 
tegen de buren aan. Uiteraard kun je ook 
gewoon met je handdoek op het zand 
een plekje opzoeken. Verblijf je liever in de 
schaduw? Er zijn ook strandbedjes achter 
het strand bij de dennenbomen.

Food @ Cala Bassa
Achter het strand vind je mooie palm- 
en dennenbomen en kun je een drankje 

drinken of uitgebreid lunchen bij de Cala 
Bassa Beach Club. Tevens kun je zowel 
bij de Beach Club als op het strand zelf 
genieten van de houseplaatjes die er 
gedraaid worden. 

Onze tip: de kaart bij de Beach Club is niet 
heel goedkoop. Mocht je gaan voor een 
hele stranddag, zorg er dan voor dat je 
zelf ook wat te drinken meeneemt. 

Waarom hier naartoe? 
Perfect voor gezinnen en kleine kinderen, 
het water loopt heel geleidelijk af. Het 
water is daarnaast super helder en 
mooi!

Pluspunt:
Ook geschikt voor  

kinderen

cALA BASSA
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Cala Nova is een echt familiestrand, 
maar ook als stelletje of clubje vrienden 
kun je hier prima zonnen. Het water 
is hier helderblauw en het uitzicht is 
adembenemend. Een mooie locatie 
voor snorkelaars!

Food @ Cala Comte
Aan het begin (bovenaan) van Cala Nova 
ligt Atzaro Beach, deze beachclub is echt 
een aanrader! Atzaro Beach ziet er super 
mooi uit, de aankleding is trendy en het 
uitzicht over de baai fenomenaal. Neem 
een glas koude witte wijn en droom hier 
lekker bij weg. Op de menukaart vind je 
diverse vissoorten en een ruim aanbod 
in wijn. Vergeet ook niet om een lekker 
dessert te bestellen (onze favoriet: de 
cheesecake!). Op het terras kun je in de 
schaduw zitten en dat in combinatie 
met de bediening zorgt ervoor dat je hier 

urenlang kunt tafelen. Kom je hier met 
kleine kinderen? Atzaro Beach heeft een 
speciale kinderspeelhoek zodat ook de 
allerkleinsten zich hier vermaken.

Waarom hier naar toe?
Gezinsstrand, voor iedereen toegankelijk. 
Tijdens de lunch kunnen de ouders 
genieten van een koude wijn terwijl de 
kinderen zich vermaken. 

Atzaro Beach heeft zelfs een speciale 
‘kids corner’ van woensdag tot en met 
zaterdag!

Pluspunt:
Een van de gaafste 

beachclubs vind je hier 

CALA NOVA
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Een paar kilometer ten Noord-Oosten 
van het plaatsje Port de Sant Miquel vind 
je dit relaxte en ontspannen plekje. De 
zee is hier heel helder en is in combinatie 
met het 150 meter brede kiezelstrand 
een mooi plaatje. 

Op zondag rond zonsondergang 
komen hier de (hippie) trommelaars bij 
elkaar om met elkaar op hun trommels 
te spelen. Daarnaast ontstaat er een 
kleine hippiemarkt met allerlei kraampjes 
en kleedjes die worden opgezet met 
sieraden en andere spulletjes. Cala de 
Benirràs is een populaire spot en vooral 
in het hoogseizoen kan dit wel voor files 
zorgen op de weg van het strand terug 
naar huis. 

Onze tip: vertrek op tijd van het strand of 
zorg dat je je auto wat verder van het 

strand parkeert zodat je de file terug 
vermijdt.

Food @ Cala de Benirras
Je vindt hier een aantal café’s/ 
restaurants waar je terecht kunt voor 
zowel een glaasje sangria als een verse 
detox smoothie of een bord spaghetti. 
De populairste en hipste plek is Elements: 
strijk er neer voor een verfrissende 
zelfgemaakte limonades, een healthy 
juice of een lekkere cocktail. Het eten is 
hier ook fantastisch.

Waarom hier naartoe?
Hier kun je oude en nieuwe hippies zien 
tijdens zonsondergang wanneer  hippie 
trommelaars bij elkaar komen. Relaxt 
sfeertje. Ook voor gezinnen toegankelijk. 

Pluspunt:
Hier ervaar je een 

beetje het hippie gevoel 

CALA DE BENIRRAS
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Cala d’Hort vind je aan de westkant van 
Ibiza. Zorg dat je op tijd vertrekt, want 
het is even zoeken naar parkeerplaats 
als je een dagje naar Cala d’Hort gaat. 
Bij Cala d’Hort ligt het betoverende en 
grootste rotseiland Es Vedra. Daarnaast 
ligt het kleinere rotseilandje Es Vedranell. 

Het strand zelf is niet heel mooi qua 
zand, maar het betoverende uitzicht op 
Es Vedra met daarbij de heerlijke zee en 
een fantastische sunset maken dit tot 
een heerlijk plek. Cala d’Hort is niet zo 
massaal en je ligt dan ook niet met je 
bedje tegen je buurman aan.

Food @ Cala d’Hort
Tijdens het heetst van de dag even 
afkoelen in de schaduw met een grote 

schaal paella? Loop dan even binnen 
bij El Carmen. Dit restaurant zit aan het 
strand en biedt naast een fenomenaal 
uitzicht op Es Vedra, en een heerlijke 
koele sangria ook hele goede paella! Ze 
hebben geen website maar je kunt het 
beste op de dag zelf of een dag van te 
voren reserveren. Rond lunchtijd in het 
hoogseizoen zit El Carmen bijna elke dag 
vol.

Waarom hier naartoe?
De beste paella van het eiland eet je bij El 
Carmen. Een must-do! Daarnaast heb je 
hier een fantastisch uitzicht op Es Vedra.

CALA D’HORT

Pluspunt:
Op dit strand heb je uitzicht 

op Es Vedra met een mooie 
zonsondergang 



4140

In het zuiden van Ibiza, vlakbij het 
vliegveld, ligt Las Salinas. Volg bij de 
zoutmeren (salines) de weg naar rechts 
en je komt er vanzelf. Er is hier een groot 
(betaald) parkeerterrein waar je je auto 
(zelfs in de schaduw) kwijt kunt. Vanaf 
hier loop je via het dennenbos naar 
het strand. Het strand is ongeveer een 
kilometer lang en de zee is hier mooi 
helder (soms wel kwallenplagen). 

Je vind hier een breed publiek: van 
gezinnen en stelletjes tot nudisten en van 
grote groepen jongeren tot de ‘hippe-
ik-wil-graag-gezien-worden’ mensen. 
Onze tip: breng je laatste vakantieuurtjes 
door op dit strand. Geniet nog even 
van de laatste zonnestralen en een fruit 
smoothie zodat je met het Ibiza gevoel 
het vliegtuig instapt. Bij ons altijd een 
vaste prik aan het eind van onze vakantie.

Food @ Las Salinas
Er zijn hier diverse strandclubs; je zit 
hier goed als je op zoek bent naar 
lekker eten & drinken onder het genot 
van opzwepende (house)muziek. Onze 
favoriete strandtenten zijn de Jockeyclub 
en Sa Trinxa. Bij Sa Trinxa staat er in de 
middag een dj te draaien en begint in 
de namiddag langzaam maar zeker het 
strandpubliek te dansen. Het publiek is 
hier relaxt en de sfeer is ongedwongen. 
De prijzen zijn goed, net als  de heerlijke 
sangria. De gerechten zijn simpel maar 
lekker. Rond lunchtijd zit Sa Trinxa vaak 
helemaal vol.

Waarom hier naartoe?
Als je een middagje je ogen goed te kost 
wil geven. Doordat de dj steeds harder 
gaat draaien ontstaat een een klein 
gratis strandfeestje. 

Pluspunt:
Hier is altijd wat te zien door 

het diverse publiek

LAS SALINAS
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Sla bij de zoutmeren bij het vliegveld 
linksaf en je komt bij Es Cavallet, 
onderdeel van Salinas, terecht. Vanaf 
het parkeerterrein loop je rechtstreeks 
bij strandclub El Chiringuito binnen. 

Het strand bij Es Cavallet is mooi wit en de 
bedjes die je voor El Chiringuito vindt zien 
er ook aantrekkelijk uit. Voor de strandclub 
draagt iedereen gewoon badkleding, 
maar verder staat Es Cavallet bekend als 
naaktstrand, dus dat is wel zo handig om 
rekening mee te houden. Ook heb je als 
je wat verder doorloopt aan dit strand 
een gedeelte voor homo’s waar niks te 
gek is. Echter, als je voor beachclub El 
Chiringuito blijft liggen merk je hier niks 
van.

Food @ Es Cavallet
El Chiringuito is een mooie tent om je dag 
te beginnen met een verse jus d’orange 
en een heerlijk ontbijtje. Hoe klinken 

homemade pancakes met rood fruit en 
maple syrup of eggs benedict je in de 
oren? Het is een mooie en daarnaast 
nette club. Zorg er dus voor dat je niet 
in je bikini aan tafel zit. Je waant je hier 
wel een beetje tussen de jetset. Ook 
vind je op Es Cavallet het restaurant 
La Escollera, dit is een fantastische plek 
om te lunchen. Een groot voordeel: La 
Escollera is het gehele jaar geopend, dus 
ook in de winter. De service is hier goed 
en het Spaans/Mediterraans eten is niet 
te versmaden.

Waarom hier naartoe?
Vooral de beide lunchlocaties maken 
dit strand voor ons perfect. Onze keus? 
Ga voor het ontbijt naar El Chiringuito en 
naar La Escollera voor de lunch.

Pluspunt:
Twee gave beachclubs 

dicht bij elkaar

ES CAVALLET
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Dit kleine en rustige strand vind je zo’n 10 
minuten van Ibiza stad, ten oosten van 
Talamanca. Het is omgegeven rotsen 
en bomen en de perfecte plek om lekker 
te relaxen, een boekje te lezen of te 
snorkelen. Het is een mooi strandje met 
een rustige zee. 

Het strand is minder geschikt voor 
jonge kinderen en is alleen te bereiken 
met de auto. Let op: de weg ernaar 
toe is onverhard. Er zijn genoeg 
parkeermogelijkheden. 

Tip: Het beste tijdstip om naar dit strand 
te gaan is in de namiddag. Op dit strand 
heb je namelijk weinig schaduw, wees hier 
dus op voorbereid. Ben je er toch eerder 
op de dag? Zoek dan een beschut plekje 
op of tegen de rotsen aan en geniet van 
het uitzicht.

Food @ Playa S’Estanyol
Op Playa S’Estanyol vind je sinds een 
aantal jaar de nieuwe strandclub Cala 
Bonita. 

Waarom hier naartoe?
De Australische beroemdheid Karen 
Martini zwaait de scepter in de keuken.  
Een beroemde chef-kok, restaurateur en 
televisiepersoonlijkheid die haar sporen 
in haar thuisland inmiddels ruimschoots 
verdiend heeft en in Ibiza de sterren van 
de hemel kookt.

Pluspunt:
Centraal gelegen strand met 
hele f ijne gerechten op de 

kaart bij Cala Bonita 

PLAYA s’ESTANYOL
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Super sfeervol klein strandje. Als je 
hier voor het eerst naartoe gaat is het 
misschien wel even zoeken. Als je er bent 
moet je bovenaan de auto parkeren en 
dan een stukje naar beneden lopen om 
bij dit mooie plekje te komen. 

Je vindt hier geen strandbedden,  
maar iedereen ligt gewoon lekker op 
zijn handdoekje, gezinnen en groepen 
vrienden liggen hier door elkaar heen, 
ook locals. Wat een mooi en bijzonder 
plekje!

Food @ Cala Gracioneta
Aan dit strand vind je Chiringuito, een 
plek waar je de hele dag door kunt eten. 

Van lunch en borrel tot uitgebreid diner. 
Leuk detail: ze hebben ook een speciale 
cocktailbar, yumm!

Waarom hier naartoe?
Omdat dit een verborgen plekje is waar de 
sfeer heel relaxed is en iedereen welkom 
is. Het baaitje en de beachclub is heel 
sfeervol en daarnaast een hele mooie 
(en populaire) sfeervolle trouwlocatie. 

Pluspunt:
Een intiem baaitje 
Ook geschikt voor

kinderen

CALA GRACIONETA
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Een klein strandje met in de avond een 
mooie zonsondergang. Een hele fijne 
beachclub waar de kids lekker in het 
zand kunnen spelen en je zelf als ouder 
geniet van een (superlekkere) cava 
sangria. Dat vind je bij Port des Torrent.

Het is een fijn strand met daar dicht bij 
een groot parkeerterrein. Je vindt op dit 
strandje allerlei soorten mensen, veel 
gezinnen. Er hangt een relaxed sfeertje 
en er zijn diverse opties voor een hapje 
en een drankje. Het is geen groot strand, 
maar dat vind ik (met kinderen) juist wel 
heel fijn. 

Food @ Port des Torrent
Op het strand bij Port Des Torrent 
hebben in de afgelopen jaren diverse 
beachrestaurants gezeten. Sinds 2020 
zit hier nu Alma Beach en dit is een flinke 
aanwinst voor het eiland! Alma Beach 
heeft echt een heerlijke boho vibe. In het 
interieur vind je vele naturel tinten, houten 
tafels en riet. Een strandtent waarbij 

je letterlijk met je voeten in het zand zit 
tijdens de lunch? Dat kan bij Alma Beach! 
Een groot voordeel: ze zijn het hele jaar 
geopend.

De prijzen zijn – voor Ibiza begrippen – 
best wel prima! Je kunt er lekker ontbijten: 
een yoghurt met granola kost 10 euro 
en zo kost een broodje met tomaat en 
avocado 5 euro. Grote aanrader was 
wat ons betreft de inktvis. 

Waarom hier naartoe?
Hier ga je naar toe met je kinderen om 
lekker wat uurtjes te relaxen en te spelen. 

Daarnaast is Alma Beach het hele jaar 
door geopend! Dus ook als je buiten het 
seizoen of bijvoorbeeld zoals wij in de 
herfstvakantie naar Ibiza gaat, kun je hier 
altijd heerlijk wat eten of drinken. 

PORT DES TORRENT

Pluspunt:
Alma Beach is het 

hele jaar open 
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In het Noorden van Ibiza vind je het 
mooiste strandje in deze regio in 
Portinatx. Dit is een sfeervol en besloten 
baaitje met kristalhelder water. De 
perfecte locatie als je op zoek bent naar 
meer rust en minder toerisme.

Portinatx bestaat uit verschillende 
strandjes. Bij het grootste baaitje loopt 
het water heel geleidelijk af, ideaal dus 
met kinderen. Vanaf hier loop je zo naar 
het andere strandje, gelegen bij Adults 
Only Hotel Barcelo. Geniet hier van alle 
vele bootjes die liggen te dobberen 
in de zee. Portinatx is een heerlijke plek 
om lekker te zonnen, te spelen met de 
kinderen, lekker te eten en te genieten 
van het mooie uitzicht. Het Je kunt hier 
ook heel mooi snorkelen.

Food @ Portinatx
Aan dit strand vind je diverse restaurants 
en barretjes. Bij het strandje naast 
Portinatx vind je het populaire en sfeervolle 
restaurant Los Enamorados, zeker een 
bezoekje waard! In het Noorden heb je 
tevens ontzettend veel leuke plekjes om 
heen te rijden, zoals The Boathouse en 
The Giri Cafe.

Waarom hier naartoe?
Hier ga je heen voor de rust en voor de 
prachtige kleuren van de zee en het 
groen. Het is adembenemend mooi! 
Daarnaast is het zeer geschikt voor 
gezinnen aangezien het water ondiep is. 

PORTINATX

Pluspunt:
Veel rustiger en 

super helder water
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to knows
NEED

Als je naar Ibiza gaat hoef je eigenlijk 
weinig voor te bereiden. Maar: geniet 
zeker alvast van de voorpret thuis! Zoek 
alvast een paar beachclubs op die je 
zeker wil bezoeken, en bedenk welke 
stranden je echt gezien wil hebben.

Klimaat
Ibiza heeft - wat mij betreft - een perfect 
klimaat; in de zomer vaak lekker warm 
maar nooit te heet: meestal niet warmer 
dan 30 graden. De winters zijn hier ook 
heel fijn en aangenaam. Het kan in de 
winter (een enkele keer) wel 8 graden zijn, 
maar ook makkelijk 15 tot 20 graden. In 
april, mei, oktober en november kan het 
vaak nog 20 graden worden. 

Mijn favoriete reisperiode is september: 
net iets minder warm en ook al iets 
minder druk dan in juli en augustus. Ibiza 
is ook in de winter heel mooi: het eiland 
is dan veel minder droog en mooi groen. 
In de zomer is het op Ibiza heel droog 
en stoffig; auto’s en en kleding worden 
daardoor ook snel vies.

Vliegen
Je kunt met diverse vliegtuigmaatschap-
pijen naar Ibiza vliegen. In de winter vaak 

voor een prikkie (€ 70,- retour), in de zo-
mer kan het oplopen tot € 300,- voor een 
retourtje. Transavia, KLM, Vueling, Iberia 
en Ryanair vliegen vanaf verschillende 
vliegvelden in Nederland naar Ibiza. In 
zo’n twee uur ben je op het eiland.
 
Let op: 
Zoals overal is er ook op Ibiza criminaliteit 
aanwezig. Zorg er dan ook voor dat je je 
huis/villa altijd goed afsluit, ook als je gaat 
slapen en in het huis aanwezig bent. Laat 
ook geen waardevolle spullen in de auto 
op parkeerterreinen. 

Handig om te weten:
• Winkels zijn vaak tussen 2 en 5 gesloten 
(siësta).
• Je hebt geen visum nodig.
• Je hebt geen vaccinaties nodig. 
• In de zomer heb je wel last van muggen.
Op Ibiza wordt zowel Spaans als 
Catalaans gesproken. Daardoor zie je 
vaak twee soorten benamingen van 
b.v. dorpjes, zoals Cala Comte en Cala 
Conte.

Benieuwd naar meer?
Bestel dan mijn andere e book 

of volg mij op Instagram


